KYRKBLADET
Enånger-Njutångers församling 5/2020

Kontakt

Insidan

Gemenskap är viktigt för oss människor, det är något jag brukar framhäva
men som verkligen har visat sig denna sommar. För trots Coronapandemin
Kyrkbladet utkommer 5 nummer per år så har det funnits en längtan att träffas, dock under säkra förhållanden såtill hushållen i församlingen.
som utomhus med avståndstänk. Det gläder mig att flera grupper har träfTrycks av Bok-Tryck Söderhamn
Utdelningen sköts av Svensk Direktreklam fats även under sommaren och att det har funnits mötesplatser. Digitala
Hudiksvall.
mötesplatser har även funnits på vår hemsida, Facebook och Youtube i form
av sång, musik och andakter för de som varit helt isolerade.
REDAKTION
Jesus hade en nära relation till sina lärjungar under tre års tid för att de skulIngela Fahlberg Kilarne, Katarina Sölveskog.
Ansvarig utvgivare: Mia-Marie Kjellgren le lära känna varandra och för att undervisa dem, så att de i sin tur kunde
sprida budskapet, så att det nådde fram till oss idag. När Jesus hade lämnat
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
lärjungarna och stigit upp till Fadern i himlen så fortsatte lärjungarna att
Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
umgås varje dag, de gav inte upp och de splittrades inte fast deras Herre
Måndag-torsdag kl 10-12
hade lämnat dem.
Tisdagar även 16-18
Jag tänker att vi får göra som lärjungarna, ”inte ställa in utan ställa om”,
Monica Rösnäs,
tfn 0650-765 40
tänka nytt om hur vi kan ha gemenskap. Lärjungarna blev ju lovade att de
enanger-njutanger.forsamling@svenskakyrkan.se skulle få en Hjälpare – den helige Anden som skulle ge dem kraft och påminwww.svenskakyrkan.se/enanger
na om allt som Jesus sa och gjorde. De behövde inte misströsta för att Jesus
inte var hos dem längre. I Andens kraft så var Jesus med dem, de hade enhet
GRAVÄRENDEN
med Gud och varandra i Anden.
Ingela Fahlberg Kilarne
mån-tisd kl 10-12 tfn 0650-765 49
Vi har ju också fått den helige Anden så vi är faktiskt också tillsammans i
Anden även när vi inte ses, även om det är svårt att förstå och känna det.
PRÄSTER
Därför behöver vi verkligen träffas fysiskt också för att styrka varandra i
Mia-Marie Kjellgren Kyrkoherde
vår tro. Vi kan mötas till gudstjänst i kyrkan, med ansvar om avstånd då vi
0650-76547
Simon Renöfält Komminister
i nuläget firar gudstjänst varje söndag. Det finns möjlighet att få samtal och
0650-76548
få förbön via telefon om man inte kan vara med i gudstjänsten. En annan
möjlighet är att samtala under en promenad eller sitta utomhus. Vi gör vad
KYRKOMUSIKER
vi kan för att bevara gemenskapen med varandra och Gud.
Mats Hylander
Jag vill uppmuntra dig att fortsätta fira gudstjänst, gör det gärna hemma!
bostad 0650-317 71
Ingrid Svensson
Kyrkklockorna ringer människor samman, när det firas gudstjänst runt om i
tfn 0650-765 46
landet, även om gudstjänstdeltagarna deltar i gudstjänst och andakt hemifrån.
Andreas Holmberg
I en vanlig gudstjänst brukar vi läsa ur Bibeln, lyssna på prästens predikan,
tfn 0727-35 20 20
sjunga, be och ta emot välsignelsen. Låt oss göra det hemma, ensamma eller
BARNVERKSAMHET
tillsammans med någon därhemma.
Maggan Andersson
•Tänd ett ljus och låt det bli stilla.
tfn 0650-765 43
•Sjung en psalm.
Katarina Sölveskog
•Slå upp söndagens Bibeltexter i psalmboken och läs en bibeltext, Du kan
tfn 0650-765 44
läsa alla texterna, eller stanna upp inför en av dem.
Siv Asterlund
tfn 073-8169238
•Be Herrens bön. Tillsammans med kristna i alla tider ber vi Herrens bön.
Vår Fader, du som är i himlen...
KYRKVAKTMÄSTARE
•Välsignelsen
Iggesund: Kenneth Åkerlund
Herren välsignar oss och beskyddar oss
tfn 0650-204 16
Njutånger: Mikael Blomkvist
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.
tfn 0650-705 22
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid.
Enånger: Ola Borin
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
tfn 0650-55 05 56

KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Monica Björkman
073-9817100

Omslagsbild: Höst vid sjön Mjusen
Fotograf:Siv Asterlund
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Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det och känn att du är en del av
ett stort sammanhang, mycket större än vad du kanske kan känna just nu!
Du är aldrig ensam, Gud är alltid med Dig.
Låt oss Bedja: Gud, sänd Din Ande som en morgondimma över våra liv till
ständigt nytt liv och nya livsmöjligheter.
Sänd Din Ande som klar höstluft så att vi kan andas fritt och känna rymd
och frihet omkring oss.
Sänd Din Ande som tystnad och vilsamt mörker där vi kan höra Din röst,
också när den är en stilla viskning.
Sänd Din Ande över folk och kyrka, ung och gammal, kvinna och man, den
som är nära och den som är fjärran, och för oss alla allt närmare Dig och
varandra. Amen.					
Gud Välsigne Dig!
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren, Kyrkoherde

En ovanlig konfatid
Likt alla andra verksamheter
påverkades konfaåret av en
viss pandemi, som seglade in
som en svart skugga över den
snöfattiga vintern. Fast efter
septembers fina upptaktshelg i
Njutångers kyrka och Iggesunds
församlingsgård rullade hösten
på rätt väl. Med konfaträffar
på tisdagar i församlingsgården
och med konfaläger i Undersvik
25-27 oktober på temat Frälsarkransen.
Första advent firade vi tillsammans i Enångers kyrka och
prästgård (och pizza från Enångers pizzeria!). Och efter jul
hann vi bl a ha ett ”miniläger” i
församlingsgården i februari.

2020 års konfirmander,ledare och faddrar i samband med konfirmationen i Enångers kyrka, söndag 30 augusti

över Kristi Himmelsfärdshelgen
som vi hade tänkt oss och bokat. Även att samlas många vid
Men så, efter sportlovet, var det pingsthelgen verkade mindre
som bekant annat i faggorna, välbetänkt och vi chansade på
och plötsligt ställdes mycket av att det skulle gå bättre i augusti.
planeringen på huvudet. Efter
ett tag kom vi i varje fall igång Nu blev restriktionerna inte lätmed konfaträffarna igen, fast tade och Norge vill i skrivande
utomhus både vad gäller samtal, stund fortfarande inte ta emot
fika och grillning (fast gå på toa oss härifrån. Vi satsade ändå
fick vi i varje fall göra inhom- på att ha konfirmation den 30
hus). En del mindre vandringar augusti i Enångers kyrka efteri närområdet blev det också. som vi inte ville dra ut på det här
Till slut förstod vi att det skulle i det oändliga. Hoppas vi kan ha
bli svårt att fara till Årefjällen, en återträff med lite mer guldkant
Hållandsgården och Trondheim senare istället! Och att äldre och

nyare konfirmander kan fortsätta
mötas till gudstjänst och gemenskap i vår församling - oftast
har vi ju gott om plats och en bit
kvar till 50 personer!
Tack i alla fall för den här tiden,
alla härliga konfirmander, faddrar och övriga ledare! Gud välsigne oss alla och våra liv här i
världen! Som en berömd engelsk
teaterman sa: ”All is well that
ends well!” Eller som det brukar
heta på svenska: ”Slutet gott,
allting gott!”
Text:Andreas Holmberg
Foto: Jan Kjellgren

Konfirmation 2021
Vi kommer att bjuda in alla som går i årskurs 8
till konfirmationsläsning med start vid adventstid om corona tillåter oss att ses.
Konfirmationen planeras äga rum i pingst 2021.
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Historien bakom orgelsviten ”Sveriges landskap”
Från och med Nationaldagen 6
juni och alla lördagar fram till
21 november i år kommer jag att
lägga ut ett nyskrivet orgelstycke
på Youtube. Styckena är skrivna
till vart och ett av våra 25 svenska
landskap. Senare i höst kommer
samlingen att ges ut som nothäfte
av Wessmans musikförlag.
Hur föddes den här idén? Jo, jag
har skrivit en del musikaler. Flera
gånger har jag då tänkt att en del av
sångerna skulle göra sig bra också
som orgelstycken. När jag sedan
började arrangera styckena för
orgel började mina associationer
gå till olika landsdelar. Sedan har
jag ”fyllt på” med stycken som jag
skrivit direkt för kyrkorgel, så att
samlingen skulle bli komplett.
Samlingen innehåller totalt 27 orgelstycken. Det beror på att Sverige som land också fick ett eget

stycke och att jag gjorde en ”specialare” till Härjedalen och Jämtland:
Dessa båda landskap fick varsitt
eget stycke, men dessa båda stycken går också att spela tillsammans.

ord (se Svenska Folkbibelns översättning). Går du in på Youtube
och skriver in ”Sveriges landskap”
kommer du att kunna lyssna på
musiken.
Länkar till detta finns även på
Alla orgelstycken i samlingen har församlingens facebooksida
fått en titel kopplat till ett BibelMats Hylander

Utekyrkis är också trevligt
Efter en lång vår utan möjlighet
att träffas så kunde vi till slut träffa några av våra fina kyrkisfamiljer
när våren och värmen tillät det.
Några barnvagnspromenader och
träffar i lekparker runt om i Iggesund följdes i juni av några lekträffar i parken vid församlingsgården.
Efter sommarsemestrar för personalen kunde ”utekyrkis” äntligen
fortsätta i augusti.
Man kan göra mycket roligt utomhus. Allt från att fika och sjunga
till att måla, sparka boll och leka i
sandlådan.
Planen är att fortsätta ses utomhus
så länge vädret tillåter det under
hösten. Med kläder efter väder och
något varmt att dricka så går det
ganska länge.
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Text & bild: Katarina Sölveskog

Måndagsfika i parken

En solig måndag i augusti

Att få sitta ner en stund med
något gott att dricka och få ha
ett samtal med en medmänniska
en stund - det är den enkla idén
bakom Måndagsträffen.
Och det är många som saknar
just såna här otvungna möten i
dessa tider, det har blivit tydligt.

Vi bjuder på kaffe eller te och kakor
till det.

Planen är att vi fortsätter med
Måndagsträffen åtminstone september ut.
Vi möts utanför Iggesunds kyrka Det är drop-in och out så det är
på måndagar klockan 14:00. Vi ingen brådska, kom när det passkapar vår gemenskap utomhus i sar dig.
all enkelhet och tänker samtidigt på
att hålla det viktiga avståndet.
Välkommen!
Måndagsträffen ställs in vid regn,
Vi har bjudit in till Måndagsträffen men hittills har solen varit generöst
Simon Renöfält
några veckor nu och det har kom- närvarande, och så hoppas vi att ha
mit fler och fler fikasugna för varje det framöver också.
gång.

Samtalsgrupp för småbarnsföräldrar

Ibland behöver man bara få träffas och prata av sig utan sina barn.
Nu i höst tänkte vi köra igång en liten samtalsgrupp för er som har småbarn. Varannan onsdag kväll
mellan 18.30-20.30 i församlingsgården, Iggesund.
Vi fixar enkelt fika till självkostnadspris och funderar på lite frågor vi kan prata om men är naturligtvis
tacksamma för förslag på diskussionsämnen som ni tycker är viktiga.
Eftersom vi lever i coronatid så har vi satt en gräns på 6 personer plus Kattis och Maggan
Så om du känner att du behöver en mötesplats där det är okej att lyfta livets små och stora frågor så
tycker vi att du ska anmäla dig. Anmäl med sms till Kattis 0727271544
Varmt Välkommen!
Start vecka 38, 16/9
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KYRKOVALET 2021
Du som är engagerad i Svenska
kyrkan kan ställa upp som kandidat i kyrkovalet. Skulle du bli invald
får du vara med och bestämma vad
kyrkan ska satsa sina pengar på.
Karin Perers är ordförande för kyrkomötet. Hon tycker att de kandidater som väljs in i kyrkovalet ska
representera de breda grupperna
av kyrkotillhöriga.
–Svenska kyrkan behöver förtroendevalda med väldigt olika erfarenheter. Det är då vi kan bilda
goda lag tillsammans.

Lust att dela med sig

Du som funderar på att ställa upp i
kyrkovalet behöver vara förankrad
både i din tro och i kyrkan. Du ska
ha lust att dela med dig av det som
du brinner för. Däremot behöver
du inte kunna bidra i teologiska
samtal. Karin tycker att det ska du
bara göra om du känner dig bekväm med det:
–Det räcker med att du har ditt engagemang i och för kyrkan. Kyrkan
bär tron åt oss alla. Vi duger som
vi är. Det är Svenska kyrkans människosyn!
De viktigaste uppgifterna för dem
som blir invalda som lokala kyrkopolitiker är att bestämma om kyrkans pengar och verksamhet.

Budgeten ett sätt att prioritera

Direkt efter kyrkovalet behöver de
nyvalda bestämma hur församlingens eller pastoratets budget ska se
ut. Där finns det möjlighet att välja vilka verksamheter som ska lyftas fram och hur mycket man ska
satsa på byggnader, verksamhet
och personal. Det kan vara mycket konkret: Vill vi satsa på en ungdomsledare, på musiklivet, på stöd
till äldre och ensamma? Eller något
helt annat?
–Den stora och riktigt viktiga frågan är beslutet om budget, den är
ju ett sätt att prioritera, konstaterar
Karin.
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Diskutera vad församlingen vill
Efter varje kyrkoval behövs också en ny församlingsinstruktion. I
den formuleras vad församlingen
vill och åt vilket håll den ska utvecklas. Det är ett gemensamt arbete i församlingen att ta fram den.
Sedan beslutar kyrkopolitikerna
om församlingsinstruktionen.
När du vill engagera dig ska du
börja med att ta reda på vilka nomineringsgrupper som tidigare
ställt upp i kyrkovalet på din hemort. Oftast finns det någon nomineringsgrupp du kan känna dig
hemma i.
Kyrkopolitiker ska ställa frågan
Karin tycker att de som redan är
aktiva i kyrkopolitiken har ett ansvar att fråga dem som hittills inte
är engagerade om de vill ställa upp.
Själv gick hon som ung kyrkopolitiker till en kyrkokör med många
unga och frågade om någon ville
engagera sig i hennes nomineringsgrupp. Efteråt var det två körmedlemmar som tackade ja.
– Den erfarenhet jag har efter
många års arbete är att väldigt
många väntar på frågan. När den
kommer är det förhållandevis
många som tackar ja. Det är lättare
att tacka ja än att kliva fram och
anmäla sig!
Skulle det inte finnas någon nomineringsgrupp som passar dig går
det också att bilda en ny grupp. Då
behöver ni vara ett antal människor
som har samma vision och ni behöver stödpersoner för att kunna
registrera en ny grupp.

Församlingsrådet, ett sätt
att engagera sig

Karin tipsar också om församlingsråden. Att vara med i ett sådant råd
är också ett sätt att engagera sig.
Ofta har flera församlingar gått
samman i ett gemensamt pastorat.
I så fall ska det finnas församlingsråd i varje församling. Vilka som

ska vara med i råden bestäms inte i
kyrkovalet utan efteråt.
– Det är föreskrivet att det ska vara
öppna möten dit alla är välkomna
att vara med och föreslå vilka som
ska vara med i församlingsråden.
Kyrkofullmäktige väljer sedan vilka som ska ingå i församlingsråden, säger Karin Perers.

Kyrkan gav en hemhörighet

Karin Perers kommer från en
bondgård i Dalarna där kyrkan var
en självklar del av livet. Hennes
eget engagemang som förtroendevald startade när hon som mycket
ung kom till Stockholm och Sofia
församling på Södermalm. Hennes
allra första uppdrag var att delta i
arbetet med församlingsbladet.
– Kontakten med kyrkan gav mig
en hemhörighet i storstaden, säger
hon.

Karin Perers, kyrkomötets ordförande,
anser att Svenska kyrkan behöver förtroendevalda som representerar vanliga kyrkotillhöriga med många olika
erfarenheter. – Är du ovan vid sammanträden? Det kan vi lära ut!
Text:Maria Sandell Foto: IKON

Läs mer om att ställa upp i
kyrkovalet på:
www.svenskakyrkan.se/stall-upp

EFS- Brogården
erat bra samt för enskilda logigäster som tycker det varit skönt
att slippa trängas. Så överlag är
vi mycket tacksamma för att
så mycket ändå har gått att genomföra och att Brogården även
denna sommar har kommit till
stor glädje och välsignelse för
många, både återvändare men
även nya besökare.
Tack alla som besökt och på
andra sätt bidragit till att Brogården lever vidare! Vill man
se fler bilder eller veta mer om
vad som händer på Brogården
får man gärna gilla Brogårdens
facebooksida.
Det har varit en annorlunda
sommar på många sätt för oss
alla och vi har fått vänja oss vid
att mycket inte går att genomföra eller behöver göras på ett
annat sätt.
Tråkigt med traditionellt midsommarfirande och storläger
mm som måste ställas in men
desto större glädje kring det som
gått att genomföra.
Sista april var det 48 personer!
som på behörigt avstånd fick
lyssna på vacker vårsång av delar av Njutånger-Iggesunds kyrkokör.

Brogården har även passat bra
vid familjesammankomster där
man får större utrymme än hemma, det har bl a firats konfirmationsfest och hållits begravningar och minnesstunder.

När det gäller EFS verksamhet
under hösten och vintern finns
det inget färdigt program än
men vi hänvisar till predikoturer/kyrkligt i HT samt våra affischer.

Uthyrning till andra grupper
och föreningar har också fung-

Katarina Pettersson

Vi har haft dagläger med barn
och ungdomar i mindre grupper
som fungerat jättebra och även
utekyrkis för mindre barn. Söndagkvällarna med program har
inte varit lika många, men de
som ägt rum med gudstjänster
och annat program har fungerat
väl och var och en har haft med
sig eget fika som man haft vid
gemenskapen utomhus efteråt.
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Välsignade jordhögar
På kyrkogården i Enånger råder
ordning och miljötänk. Där möter vi Ola Borin som började arbeta som vaktmästare i Enånger
1989.
Så om någon har koll på allt som
har med kyrkan och kyrkogården
att göra, så är det Ola. Det är intressant att lyssna till Ola när han
berättar, han är som en historiebok och man förstår att det finns
ett intresse och ett engagemang
hos honom.
Ola är gift och har två barn. Han
är uppvuxen med jord och skogsbruk, vilket är hans intresse förutom jakt och fiske.
Under sommaren har Ola bl a
haft sällskap av Jonathan Persson som är semestervikarie denna
sommar och som även var det förra sommaren. Jonathan är uppvuxen i Södra Bässe och har varit
fåraherde. Så finns även Anders

Elverstig som säsongsanställd 6
månader och Elias Grunnesjö
som säsongsanställd 4 månader.
Det är med Ola och Jonathan
som jag får en pratstund på
kyrkogården. Många undrar
kanske vad det är för jordhögar
som finns utanför muren bakom
minneslunden. Nu får Ola och
Jonathan berätta om jordhögarna för mig.
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Det är tre högar:
•I den första slängs alla gamla
blommor, gräs och växter, löv
och innehåll från blomlådor.
•I den andra högen pågår en
naturlig förbränningsprocess.
•I den tredje som är tre år
gammal finns det färdig jord
att använda.
Dessa jordhögar fungerar nämligen precis som livet självt - som
ett kretslopp: ”Av jord har du
kommit, jord skall du åter bli”.
Dessa högar ser kanske inte så
trevliga ut för blotta ögat, men
dessa jordhögar är välsignade
jordhögar.
Det är ett otroligt arbete som
vaktmästarna gör för att kompostera och framställa egen jord.
Det är ett hållbart miljötänk
som vi förespråkar i församlingen. Det är dessutom mycket
billigare än att köpa in jord då

det går åt massor med jord på
en kyrkogård. Blommorna mår
jättebra av den komposterade
jorden, säger Ola.
Det finns två olika sorters soptunnor på kyrkogården, en för
växter och en för plast vid 10
stationer.
Det finns ingen annan plats på
kyrkogården för dessa jordhögar, då de tar stor plats. Det
enda alternativet skulle i så fall
vara att ta bort dessa och avsluta komposteringen och köpa in
jord istället. Vilket vore tråkigt
då vi vill vara en miljömedveten
församling.
Så nästa gång du besöker kyrkogården kanske du ser dessa jordhögar i ett nytt perspektiv?
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren
kyrkoherde

HÖSTKRYSS
Vi tackar alla flitiga korsordslösare
och har nöjet att presentera
Sommarkryssvinnarna 2020
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Lösningen ska vara inlämnad senast
15 oktober till :
Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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MONICAS RUTA

Nu är snart den sköna sommaren förbi och de allra flesta av oss
trär på oss selen igen och återgår
till våra jobb. Det är många som
samtidigt tar det lugnare med
den där corona-smittan. Det har
ju varit lugnt här uppe hela tiden
och bara enstaka insjuknade.
Men vi saknar nu på sensommaren immunitet i vårt samhälle, och det är ett mycket mer
riskabelt läge än det som t ex
stockholmarna lever med. Om
vi slappnar av och glömmer
de båda rekommendationerna:

tvätta händerna och håll avstånd, så blir risken stor att vi
får en våg av insjuknanden här
uppe.
Därför har vi nu ganska stränga
föreskrifter i församlingslivet
som vi märker av i kyrkan och
i församlingens utbud av programpunkter.
I kyrkan blir varannan bänk
markerad så att vi sätter oss
med två meters avstånd från
varandra. Psalmböckerna blir
också utlagda så att vi håller
avstånden. Men allra helst ska
man förstås ta med sig den egna
psalmboken för att vara riktigt
säker att där inte finns några viruspartiklar.
Nattvarden blir förstås annorlunda men det berättar kyrkoherden eller tjänstgörande
komminister om efter hand som
det behövs.
Begravningarna finns det särskilda föreskrifter för liksom

vad som gäller vid dop, konfirmation och vigsel.
Diakonin är ett bekymmer eftersom vi för närvarande inte har
någon diakon. Det får bli samtal
vid behov med någon av våra präster.
Körerna kommer igång i begränsad utsträckning åtminstone så länge som vi kan hålla till
utomhus. Barn- och ungdomsverksamheterna kommer det
att läggas schema för efter att
skolorna har varit igång ett par
veckor och vi har sett hur det
går.
Personligen hoppas jag att vi får
höra flera fina orgelkonserter
som en gudstjänstform.
Monica Björkman
Kyrkorådets ordförande

Någon att tala med
Vi präster finns här i församlingen för dig
som behöver tala med någon om det som
tynger dig och som du har svårt att tala med
någon annan om. Vi har tystnadsplikt och
vi kan träffas antingen i kyrkans lokaler eller hemma hos dig, på en tid som passar dig.
Präster tar även emot bikt.
Mia-Marie Kjellgren
Kyrkoherde
0650-765 47
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Simon Renöfält
Komminister
0650-76548

SEDAN SIST
Vigda

Till vila

Linnea Maria Vonck
och
Per Johan Emil Skoglund

Mars

Sara Marlene Wikström
och
Bernt Olof Henriksson

April

		
		

88 år
85 år

Aase Natalie Johansson		
Signe Birgitta Berg			

92 år
96 år

Hans Gösta Hådell			
Mary Ingegerd Poulsen		
Bengt Sonny Borg			
Gun Astrid Jönsson			
Valborg Cecilia Hammarsten
Bernt Åke Karlsson			

75 år
83 år
77 år
88 år
91 år
62 år

Jasmine Madeleine Josefine Jeanette Bergström Juni
och
Andreas Bernt Sjödin
8
Birgit Elisabet Asp			
8
Bengt Erik Samuelsson		
12
Anna Elin Cecilia Norin		
Döpta
18
Bojan Martina Solgärd Holm
20
Per Einar Engnell			
Ellen Eva Linnéa Ihrfält
22
Ing-Marie Dehlin			
22
Britt Harriet Anette Björk		
Malte Sven Erik Wiklund
25
Lena Margareta Sundin		
26
Lillian Margareta Hansson		

85 år
85 år
59 år
83 år
82 år
83 år
78 år
56 år
84 år

Kim Xandra Teresia Bjurling
och
Erik Teodor Fors
Sara Mia Bergqvist
och
Per Daniel Wallin

Konfirmerade
Eric Bodare-Isaksson
Emma Westman
Maja Danielsson
Karl Svärd
Gustav Goude
Tobias Rungruangphot Sundqvist
Rahel Mulugeta
Stina Henricsdotter
Luleya Lechom Tekeste

20
26

12
13

Maj Inger Engman
Anna-Lisa Brodin

Maj
10
11
13
15
19
30

Juli
4
11
14
20
24

Greta Birgit Sjödin			
Per Nils Ragnar Bergström		
Börje Sigfrid Lindgren		
Astrid Linnéa Östberg		
Ing-Britt Lexelius			
		

90 år
90 år
72 år
93 år
78 år
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Gudstjänstschema hösten 2020
September

November

13/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
Kl.11.00 Ekumenisk Gudstjänst, EFS
Kl.18.00 Enkel Mässa, S:ta Maria

1/11 Söndagen efter Alla helgons dag
Kl.17.00 Minnesgudstjänst, S:ta Maria
Kl.19.00 Minnesgudstjänst, Njutångers k:a

20/9 Femtonde söndagen efter trefaldighet
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a

8/11 Tjugoandra söndagen efter trefaldighet
Kl.11.00 Gudstjänst, EFS
Kl.18.00 Sinnesrogudstjänst, S:ta Maria

27/9 Sextonde söndagen efter trefaldighet
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a

Oktober
4/10 Den Helige Mikaels dag
Kl.11.00 Gustjänst, EFS
11/10 Tacksägelsedagen
Kl.11.00 Högmässa, Enångers k:a
Kl.18.00 Lovsångsgudstjänst, Iggesunds k:a
18/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet		
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
25/10 Tjugonde söndagen efter trefaldighet
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
31/10 Alla helgons dag
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
Kl.19.00 Minnesgudstjänst, Enångers k:a

Kom ihåg att vi firar gudstjänst i
Njutångers kyrka från och med
30 augusti

12

15/11 Söndagen före domsöndagen
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
22/11 Domsöndagen
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
29/11 Första söndagen i Advent
Kl.11.00 Högmässa, Njutångers k:a
Kl.11.00 Gudstjänst, Enångers k:a

